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REVISTA MULHER EM FOCO 

 

1. RESUMO  
 

Com o desafio de desenvolver uma revista com o tema Copa do Mundo voltado 

para as mulheres, foi estudado o mercado regional voltado para as revistas em geral 

e revistas femininas, além de estudo do comportamento do consumidor para um forte 

embasamento teórico sobre as teorias de Freud, Maslow e Skinner, aplicando as 

teorias ao público-alvo. Foi elaborado todo o planejamento da revista e seu projeto 

editorial e análise dos seus processos de comunicação.   

 
PALAVRAS-CHAVE: comportamento; consumidor; copa; mulher; revista. 
.  
 

2. INTRODUÇÃO  
 

 O presente trabalho é um Projeto Interdisciplinar apresentado como exigência 

do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, 

desenvolvido no decorrer do 4° semestre com orientação dos professores do curso, 

visando integrar as disciplinas do semestre. 

 Levando em consideração a Copa do Mundo, sediada no Brasil em 2014, e 

aproveitando que tudo está voltado para esse momento histórico, o trabalho trouxe 

essa temática, visando elaborar uma revista com o tema copa, porém voltado para o 

público feminino. 

Rafael Sampaio (2003, P.99) cita que:  

As revistas ficam com cerca de 10,5% do total do bolo das verbas 
publicitárias aplicadas em mídia e tem como principal características 
a extrema seletiva de publico consumidor, uma vez que existem 
centenas de títulos voltados para os mais diversos segmentos da 
população. 
Fundamento, a revista é uma mídia nacional, devido à características 
de circulação da maioria dos títulos existentes. Revistas regionais e 
locais, no entanto, existem e representam boas opções de mídia nesse 
sentido. 
No caso das maiores revistas nacionais, também são possíveis as 
veiculações de caráter regional, através de cadernos especiais e de 
encartes publicitários. 
A identificação do leitor com a revista que lê é muito grande, já que as 
pessoas só compram as revistas que tratam de assuntos de seu 
interesse especifico. No caso das revistas técnicas e dirigidas, 
distribuídas gratuitamente, a identificação permanece, uma vez que 
seus editores as enviam aqui para pessoas que tem afinidade com o 
tema da publicação. 
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Antigamente dizer que se faria uma revista com temática esportiva, ainda mais 

futebol como foco, voltada para as mulheres, seria tratado com preconceito, mas os 

tempos mudaram e as mulheres estão cada vez mais inseridas no mundo dos 

esportes. 

Foi pensando nisso que através de pesquisas e análises, foi criada a Revista 

Mulher em Foco, uma revista voltada para o público feminino, que devido da copa 

trará temas relacionados com a mesma, de forma descontraída e divertida, com 

assuntos variados, trazendo esse mundo dos esportes com um toque feminino. 

 

Copa do Mundo 

A Copa se iniciou no ano de 1928, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação 

para criar um torneio internacional. A primeira edição ocorreu no ano de 1930 e 

participaram 13 equipes, tendo o Uruguai como país sede e campeão. Hoje em dia é 

necessária uma etapa classificatória que tinha duração de dois anos e tem a 

participação de aproximadamente duzentas seleções.  

No início, ficou decidido que, a cada edição, o país sede estaria garantido no 

Mundial. E a partir da segunda Copa, o campeão também - isso só mudou a partir de 

2002. Porém, na primeira edição, devido a disputas políticas internas da Fifa e à 

distância do Uruguai do Hemisfério Norte, as seleções europeias que participaram do 

Mundial só o fizeram a pedido do presidente da Fifa, Jules Rimet.  

A partir da Copa de 1934, na Itália, a Fifa passou a usar as Eliminatórias. Os 

jogos classificatórios sempre tiveram grupos organizados de forma geográfica, 

classificando um ou dois países para a fase final do Mundial.  

O sistema é usado até hoje, a Ásia e a África passaram a ganhar vagas 

próprias, o que transformou realmente a Copa em do Mundo. 

 

Revista para o público feminino 

 

A revista feminina é nada mais ou menos que o lugar onde a mulher foge de 

seus problemas pessoais, e pode relaxar com uma boa leitura sobre o que ela mais 

gosta como Moda, Beleza, Cabelo entre outras.  

A primeira Revista Feminina da história surgiu em Londres no ano 1693, e 

chamava-se The Ladie’s Mercury (Mercúrio das Senhoras). Com sua publicação 
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semanal, a revista foi promissora em responder a todas as questões mais agradáveis 

e curiosas sobre amor, casamento, vestido, comportamento e humor do sexo 

feminino. E também tinha a crônica da Corte e poesia, mas mostrava desenhos de 

roupas, moldes para vestidos e bordados. 19  

A revista The Ladie’s Mercury foi evoluindo através das necessidades das 

mulheres de se comunicar com o mundo. No começo, as revistas tratavam de 

horóscopo, aconselhamento sentimental e coisas do gênero. Em seguida, surgiram 

as revistas que tratavam de moda, com os anúncios de modelos, roupas e boas lojas, 

o que na época era novidade, e com certeza deixava as mulheres em êxtase. Apesar 

de toda essa estreia das revistas femininas terem acontecido euforicamente na 

Europa, pesquisas feitas nos mostra que foi nos Estados Unidos que surgiram as 

famosas e consagradas magazines, quando apareceu à bem sucedida revista “Ladies 

Magazine”, no século XVIII. 

 

3. OBJETIVOS  

 Este projeto tem como objetivo a elaboração de uma revista com o tema copa 

do mundo voltado para mulheres, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, fazendo estudo do comportamento do consumidor, e através de pesquisas para 

obter um embasamento teórico para embasar a elaboração da revista. Planejar todo 

o projeto editorial da revista, fazer um mapa geral e um boneco da revista e assim 

colocar em prática todo planejamento com senso critico analítico e criativo. 

A revista é um veículo de comunicação de fácil segmentação, de caráter 

persuasivo e formador de opinião, além de ser informar e entreter o leitor, tem ótima 

qualidade de impressão.  

 Rafael Sampaio (2003, P.100) ainda cita que:  

Dificilmente uma revista é lida por apenas uma pessoa. Por outro lado, 
é comum o mesmo leitor folhear e ler a revista mais de uma vez, 
durante certo tempo. Por isso, a audiência dos anúncios em revistas é 
sempre superior a sua circulação e sua permanência entre os 
consumidores é a maior de todos os meios de comunicação. 

 

A criação da revista com tema copa do mundo voltado ao público feminino, se 

justifica com a crescente participação das mulheres em assuntos que antes eram 

voltados ao universo masculino, fazendo com que o público feminino se identifique 

com a revista.  
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4. METODOLOGIA 
 

 Para desenvolver este projeto interdisciplinar, foram feitas pesquisas em sites 

e também informações obtidas através dos livros textos das disciplinas e mais alguns 

títulos, através de discussões e análise dos dados, colocando em prática o que foi 

aprendido em sala de aula ao longo do curso.  

Foi realizado um estudo do comportamento do consumidor, através das teorias de 

Maslow, Freud e Skinner. 

A respeito da teoria de Freud sobre a questão do inconsciente do consumidor 

Giglio (2004, pág. 59 e 60) cita que:  

A teoria de Freud, que tem resultados espetaculares na psicologia 
clinica, afirma que as pessoas não conhecem seus verdadeiros 
desejos, pois existe uma espécie de mecanismo de avaliação que 
determina quais delas poderão se tornar-se consciente e quais não. 
Depois dos seus escritos (mas não só por eles), a fé na consciência e 
na razão foi seriamente abalada, pois a consciência passou a ser vista 
como prisioneira do inconsciente, este sim, a verdadeira fonte dos 
desejos e motos do comportamento. O grande volume de artigos, 
filmes e obras de arte sobre o inconsciente acabou enfatizando o 
paradigma da importância secundaria da consciência e da razão, 
colocando em xeque as teorias racionais sobre consumo. 

 

A utilização dessa teoria pode ser encaixada em uma revista pelo fato dos 

leitores irem atrás do que gostam já que temos varias linhas de revistas como esporte, 

mulher, saúde, comércio, celebridades entre outras o a apresentação do produto tem 

que chamar a atenção do leitor como sendo assim fica com a responsabilidade da 

revista chamar a atenção por uma capa mais chamativa da revista exemplo dicas de 

emagrecimento em uma revista feminina logo na capa já que vivemos em um mundo 

onde o culto ao corpo tem crescido bastante, O fato é que sabendo as necessidades 

do publico alvo tem como dar uma maior ênfase para chamar a atenção do leitor.  

 

Sobre a teoria de Maslow, Giglio (2004, pág. 62) cita que:  

A teoria das necessidades básicas de Maslow (1954) tem sido 
discutida em todas as salas de aula como um pilar explicativo do 
consumo. Tal como a de Freud, Maslow não estava basicamente 
interessado em comportamento do consumo, mais sim em criar uma 
teoria da motivação. Sua tese principal é que as pessoas criam cinco 
planos básicos na sua vida: Satisfazer necessidades fisiológicas, 
segurança, afeto, relacionamento e auto realização.  
O engano comum de compreensão da teoria é pensar que os níveis 
constituem uma escada que o sujeito sobe conforme sua vida passa. 
Os níveis são independentes uns dos outros, sendo a predominância 
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dada por uma valoração da pessoa. É obvio que a atenção aos níveis 
superiores, como de relacionamento, torna-se mais provável quando 
os inferiores estão razoavelmente satisfeitos. Será difícil (mas não 
impossível, pois acontece nas escolas de bairros pobres do interior do 
Brasil) alguém se concentrar em atividades lúdicas, ou artísticas, se 
não tiver onde morar e o que comer.  

 

Ou seja, estamos em uma busca constante, é praticamente impossível que 

alguém alcance todos os itens da pirâmide ao mesmo tempo. 

 

 

Figura 1 – Pirâmide de Maslow 

 

A teoria da pirâmide de Maslow é aplicada em revistas como formula de 

sucesso, pois nela vemos o comportamento dos indivíduos desde sua base até o topo.  

Cada artigo de uma revista tem como prioridade se encaixar em cada nível, 

traçando um paralelo com a pirâmide de Maslow um exemplo aplicado seria o editorial 

de uma revista onde se tem vários artigos como moda, saúde, oportunidade, sexo, 

esporte e humor, analisando a pirâmide de Maslow temos uma noção da onde cada 

artigo se encaixa nela.  

 

Skinner optou por uma linha positiva, tendo em conta que a psicologia 

comportamental estuda apenas aquilo que se pode observar, deixando de fora as 

emoções, afetos e qualquer noção de inconsciente. Foi com base em uma série de 

pesquisas que os psicólogos comportamentais obtiveram compreensão sobre o 

comportamento.  

Giglio (2010, pág. 45) diz que:  

Entre os autores mais importantes e estudados em Marketing, 
encontramos Skinner, com sua teoria do condicionamento. Em um de 
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seus primeiros artigos (Skinner, 1950),o autor questionou o uso das 
teorias que colocavam conceitos não observáveis, como o de 
inteligência. Era uma crítica a inúmeros modelos e Psicologia que 
partiam de pontos indefensáveis nos paradigmas das ciências 
positivas.  
Uma confusão muito frequente sobre o uso do conceito de 
condicionamento está na diferença entre os estímulos que são 
apresentados antes da compra e os que são apresentados depois 
dela. Os primeiros são estímulos eliciadores do comportamento, isto 
é, pretendem levar a pessoa a comprar (nem que seja uma vez 
só),enquanto os segundos são os condicionantes do comportamento 
,isto é, estímulos que pretendem fazer com que as pessoas continuem 
a comprar após a primeira vez ou aumentem sua frequência de 
compra.  

Giglio (2004, pág. 64) ainda diz que: “Todas as promessas de prêmios, 

presentes e brindes seguem essa mesma estrutura do estimulo eliciador e do estímulo 

reforçador.”. 

A teoria de Skinner é baseada no estimulo por meio de “presentes” para 

realização de uma determinada ação, no marketing temos isso como meio de 

incentivar a compra de determinado produto ou serviço com esse “presente”.  

Com isso em mente pensamos em um produto que incentivasse a compra da 

revista e foi pensando nas matérias que decidimos por entregar uma maquiagem que 

pudesse ser utilizada para fazer o tutorial proposto na matéria da revista. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

 O resultado apresentado pela pesquisa mostra quão importante é explorar um 

determinado público-alvo, para criar campanhas que chamem a atenção desse 

consumidor.  

Neste trabalho foi desenvolvida uma revista voltada para o público consumidor 

feminino, com foco na copa do mundo. 

 

 Nome da publicação:  

 Revista Mulher em foco, Especial elas na Copa 
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Figura 2 – Logo da revista 

 
 

Objetivo:  

 A Revista Mulher em Foco tem como objetivo principal, atingir o público 

feminino regional de forma que seja reconhecida como uma revista de destaque entre 

as mulheres, apresentando conteúdo inteligente e descontraído, com temas focados 

no público-alvo. 

Atração de empresas para veicular publicidade paga, de produtos e serviços 

específicos para o público-alvo da revista. 

  

Público-alvo:  

 Mulheres da Região do Pólo Têxtil (RPT) que compreende os municípios de: 

Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, de 20 a 40 

anos. 

 
Editorias (ou seções):  

 Moda: "O manto delas", esta seção visa mostrar dicas de Looks para assistir 

os jogos, sejam nos estádios, bares, restaurantes ou até mesmo em casa. 

 Saúde: "Proteção não é só pra quem entra em campo" daremos dicas de Saúde 

e bem estar. 

 Beleza: "Maquiagem em verde e amarelo" dicas de maquiagem, e pinturas para 

unha. 

 Futebol: "Dicas de futebol para mulheres" em uma forma bem humorada 

explicaremos regras básicas do futebol. 

 Culinária: "E na hora do intervalo?” Dicas de comidas e bebidas para antes 

durante e depois do jogo, formas de decorar a comida com a temática da copa. 

 Celebridade: "Papo em dia" exploraremos o mundo dos famosos com principais 

fatos e curiosidades das celebridades no período da copa. 
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 Oportunidade: "Agora é a vez delas" daremos dicas de como aproveitar esse 

período da copa para investimentos. 

 Humor: Será feita uma charge bem humorada sobre o período da copa.  

 

Análise do mix de marketing 

 Zeca (2010, pag. 12) cita que: “Faculdades de marketing ainda dão a mesma 

receita de bolo: marketing é o estudo dos 4P. Produto, Preço, Ponto-de-venda, 

Propaganda (ou Promoções como queiram)”. 

 Zeca (2010, pag. 12) também cita que: “Embora existam várias teorias a 

respeito (4A, 6P etc.), os 4P ainda são bastante úteis como ferramenta para ajudar no 

ordenamento do raciocínio do marqueteiro”. 

 Ou seja, é utilizando essa importante ferramenta que analisamos a revista, 

assim, organizamos as informações para uma melhor compreensão. 

 Produto – Uma revista moderna com linha editorial leve e minimalista. As 

Matérias são pensadas para atingir o público-alvo feminino e os temas favorecem a 

aceitação e identificação deste público. 

 Preço- R$ 10,90 por edição. 

 Praça - A revista será distribuída na Região do Pólo Têxtil (RPT) que 

compreende os municípios de: Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara 

d’Oeste e Sumaré, e será vendida em bancas de revistas/jornais e supermercados em 

displays próximos aos caixas e produtos femininos. 

 Promoção - Brindes exclusivos, que acompanham a revista condizentes com 

cada tema mensal da Edição. Ex: Na Edição Especial preparada para a Copa 2014, 

será inserido um Mini-kit de maquiagem nas cores, Verde, Amarelo, Azul e Branco. 

Que farão link com a matéria “Maquiagem em verde e amarelo”, exibida na Revista. 
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6. RESULTADO 

 

Figura 3 – ilustração da Estrutura da revista 

 

 

Figura 4 – Capa da revista Mulher em foco 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste processo de pesquisa entendemos melhor a história da revista e as 

teorias do consumidor, com ajuda dos conhecimentos adquiridos em sala de aula e 

das pesquisas, pudemos aplicar esses conhecimentos de acordo com o tema e como 

resultado obtivemos um ótimo embasamento teórico com o qual construímos todo o 

projeto editorial, identidade visual e diagramamos a revista. Assim, desenvolvemos 

senso critico analítico e criativo. 
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